Anais do Simpósio de Iniciação Científica da FACIMED, v8, Nov. 2016 – ISSN 2525 - 3484

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS PAIS SOBRE A ERUPÇÃO DO
PRIMEIRO MOLAR PERMANENTE

ROCHA, Patricia Roselle1
TORTATO, Patricia Mendonça Tassara2

Resumo
A cárie dentária é uma doença multifatorial caracterizada clinicamente pela destruição dos tecidos
mineralizados do dente, podendo ocasionar a perda do dente envolvido. Essas lesões cariosas
afetam frequentemente o primeiro molar permanente, por serem confundidos pelos pais da criança
como sendo um dente decíduo e sua erupção ocorre por volta dos seis anos de idade da criança,
não sendo precedido por nenhum dente decíduo, fato pelo qual, atribui-se descuido na higiene
desse elemento dentário. Assim, o reconhecimento desta lacuna como potencial fator associado
ao dano dentário, objetiva-se a investigação do nível de conhecimento dos pais sobre a erupção
do 1º molar permanente com vistas a criar estratégias que subsidiem ações nos cuidados essenciais
para evitar sua possível perda precoce ocasionando às futuras mal oclusões. Foi realizada uma
pesquisa do tipo descritiva, exploratória, quantitativa e transversal na Escola Municipal Nossa
Senhora das Graças no município de Comodoro MT, no dia 23 de Setembro de 2016 às 18h30min
horas, com os pais de crianças com a faixa etária entre 6 a 10 anos matriculados na mesma e após
o preenchimento de um questionário, foi realizada uma palestra educativa orientadora para
esclarecer a real importância que esse dente representa, os cuidados com a higiene oral, o efeito
da doença carie, qual o papel e a importância da família no acompanhamento na escovação. Após
a palestra foram distribuídos kits de higiene oral como forma de incentivo a escovação. Os
resultados que mais enfocam o objetivo desta pesquisa mostram que 35,53% demonstraram ter
algum conhecimento sobre a erupção do primeiro molar permanente, enquanto 64,47% afirmam
serem totalmente leigos, o que nos leva à comprovação que “os pais têm pouco conhecimento
sobre a erupção do primeiro molar permanente”.
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